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ДШЛЬНIСТЬ КАФЕДРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПI

у сучасних умовах загострюсться сприйняття важливостi украiъськоi мови
як нацiонального коду, необхiдного визначника iдентичностi, осмислення
перспектив мовного розвитку в KoHTeKcTi соцiоryманiтарних викликiв. У
надскладний час вiйни украiнська мова набувас особливого значення,
ЗМiЦНЮСТЬСЯ МОВНИЙ фРоНт, що також розкрито в нових нормах Закону украiни
uпро забезпечення функцiонування украiнськоi мови як державноi>> вiд 16 липня
2022 року.

Розумiння сучасних процесiв актуалiзус визначенi в Законi УкраiЪи пПро
виЩу ocBiTy> положення про забезпечення високоi якостi викладання, постiйне
пiдвищення професiйного рiвня викладацького складу, популяризацiю ocBiTHix
програМ в умовах конкуренцii на ринку ocBiTHix послуг.

проблематика визначала HaykoBi прiоритети дослiджень м. о. Максимовича,
спрямованих на доведення oKpeMirпHocTi й aBToxToHHocTi украiнцiв, украТнськоi
мови. Упродовж XIX i початку хХ с,г. уlлiверситетськi вченi-фiлологи
зосереджують уваry на вивченнi iс,горiт ykpaTrrcbkoT мови, ii дiа-тIектiв, писемних
джереЛ рiзних перiодiв, порiвняльнсl-iсторичних студiях.

кафедра украiъськот мови була органiзована в Унiверситетi Святого
володимира В 1918 роцi й сьогоднi розвива€ традицiт, культивованi впродовж
понад сторiччя. У |920-1930-х рр. на кафедрi працюв€Lли вiдомi мовознавцi
акад. А. ю. Кримський, проф. I. I. Огiенко, проф., член-кор. е. к. Тимченко,
проф.о. н. Синявський. У 1940-1980-х рр. на кафедрi викладають вченi-
фiлологи: проф., акад. I. К. Бiлодiд (1947-|956), проф. Н. I. Тоцька (1950-1987),
проф. в. в. Коптiлов (1956-1981), доц. П.t. Тимошенко (l949-1984),
доц.А.П.Могила (l954_1987) та iH. Кафедру украТнськоi мови очолювitли
акад. л. А. Булаховський (1946-|947), проф. п. п. llлющ (1947-|966),
проф. I. К. Кучеренко (19б6_1987), проф. о. I. Бiлодiд (1987_1 gg2). У Ig92 р. на
базi кафедри укратнськоi мови створено кафедри сучасноi украiнськоi мови
(завiдувач проф. л. о. Кадомцева (199з_lgg4), доц. Н.П. Плюuд (1994-2000),
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Зараз на кафедрi працю е 23 викладачi (20 - на умовах контракту, 3 - на
умовах строкового трудового договору), iз них докторiв наук, професорiв - 6,
доцентiВ, кандидатiв науК - 12, кандидатiв наук, асистентiв - 2,асистентiв безнаукового сryпеня - 3).

HayKoBi iнтереси викладачiв кафедри охоплюють широкий спектр
традицiйних i HoBiTHix напрямiв, серед яких:

о соцiолiнгвiстика, психолiнгвiстика, дискурсологiя, етнолiнгвiстика,
когнiтивна лiнгвiстика, лiнгвокультурологiя, полiтична лiнгвiстика,
бiзнесова лiнгвiстика, сугестивна i манiпулятивна лiнгвiстика;, старослов'янська мова, iсторiя украТнськоI мови, дiалектологiя, iсторiя
украiъськоi лiтературноi мови, лiнгводжерелознавство;

о комп'ютерна лiнгвiстика, квантитативна лiнгвiстика, корпусна
лiнгвiстика;

, сучасна украiъська мова (фонетика, лексикологiя, ономастика,
морфемологiя, дериватологiя, парадигмологiя, синтаксис), вивчення
фонетичних, лексичних, граматичних особливостей украiнського
мовлення, комунiкативний синтаксис.
Результати науково-дослiдницькоi роботи викладачiв кафедри украiЪськоiмови та прикладнот лiнгвiстики апробованi в процесi викладання навч€lльних

дисциплiн за рiзними освiтнiми програмами.

кафедра украiъськоi мови та прикладноi лiнгвiстики здiйснюе пiдготовку
фахiвцiв спецiалъностi 035 кФiлологiя>> за такими освiтнiми програмами:

перший (бакалаврський) piBeHb вищоi освiти:
оп <украiъська мова i лiтература та захiдносвропейська мова>);
оп kykpaiHcbka i англiйська мови: переклад та редаryвання) (нова освiтня

програмq вiдкрит а 20 19 року);
оп <прикладна (комп'ютерна) лiнгвiстика та англiйська мова)

(впроваджена у 2О17 роцi).
другий (магiстерський) piBeHb вищоi освiти:
оп <украiнська фiлологiя та захiдносвропейська мова));
оп <прикладна лiнгвiстика (редакторсько-перекладацька та експертна

дiяльнiсть)> (впроваджена у 20|8 роцi).
Кафедра е випусковою, забезпечус викладання нормативних i вибiркових

ДИСЦИПЛiН, СаМОСТiЙНУ РОбОтУ студентiв Навчально-наукового iнстиryry
фiлологii, HoBi ocBiTHi програми запроваджено: ОП Прикладна (комп'ютерна)



ЛiНГВiСТИКа Та аНГЛiЙСЬКа мова)) (2017), ОП <<Прикладна лiнгвiстика
(редакторсько-перекладацька та експертна дiяльнiсть)> (20l8), оП <Украiнська i
англiйська мови: переклаД та редаryвання)) (20l9). у 2Ol7 -2019 рр. була створена
спецiалiзацiя <Iсторична лiнгвiстика. Текстотворення в синхронii та дiахронii>
(ОП <Украiнська мова i лiтература, iноземна мова>).

ПРIОРИТЕТНI НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ

ocHoBHi стратегiчнi напрями розвитку Унiверситеry i Навчально-
наукового iнстиryту фiлологii, регламентованi Законом Украiни <про вицIу
ocBiTy>>, Стандартами вищоi освiти за спецiальнiстю 035 <Фiлологiя>> галузi знань
0З <Гуманiтарнi науки) для бакалаврського i магiстерського piBHiB вищоi освiти,
СтатутоМ КиiвськогО нацiонаЛьногО унiверситетУ iMeHi Тараса II[9з.lgцк4,
Стратегiчним планом розви,гку Унiверситету на перiод 2018-202-5 рр.,
визначають прiоритетнi напрями роботи кафедри ykpaiHcbkoТ мови та прикладноi
лiнгвiстики на перiод 2022-2О27 рр.:

, прОпагуваннЯ yKpaiHcbKoT мовИ яК cyTHocTi iдентичностi, що
визнача€ нацiональнi прiоритети украТнцiв, розширення вивчення украiнськоi
мови i дослiдження мовноТ взаемодii в KoHTeKcTi евроiнтеграцiйних процесiв;. пiдвищення рiвня навч€шьного процесу в сучасних умовах
дистанцiйного синхронного й асинхронного навчання, пiдготування достатньоi
кiлькостi самостiйних, тестових, творчих завдань для студентiв, цифровiзацiя
ПiДРУЧНИКiВ i ПОСiбНИКiВ, розширення застосування iнформацiйних технологiй,
що забезпечить напежний piBeHb оволодiння знаннями;

, розроблення нових навчальних дисциплiн i вдоскон€шення
навччLпьНих програм дисциплiн, урахування вимог до сучасного рiвня
орiснтування на вимоги працедавця;

наявних
освlти и

онлайновоi дискусiйноi
квалiфiкацiйних робiт;

спiвпрацi студентiв, органiзацiя
для обговорення iдей студентських

, вивчення можливостей участi викладачiв кафедри в мiжнародних
ocBiTHix i наукових програмах, грантах;

о розширення мiжнародноТ
платформи

, обговорення створення онлайн-школи <УкраТнiстичнi сryдiI> для
украiъських i закорлонних студентiв, аспiрантiв, ycix, хто бажае вивчати
украiнську мову i мiждисциплiнарнi студiТ;

о РОЗширення студентоцентричного пiдходу в навчаннi,
iндивiдуальноi роботи зi студентами для психологiчно-емоцiйноi пiдтримки в
умовах сучасних соцiоryманiтарних викликiв;



a

ocBiTHboМy

a

популяризацiя досягнень кафедри в мiжнародному, науковому,
вимiрах;

робота.

профорiентацiйна, культурно-просвiтницька, виховна, органiзацiйна

Реалiзацiя поставлених завдань потребуе цiлеспрямованоi роботи за
основними напрямами: навчально-методична, наукова, мiжнародна, виховна,
культурно-просвiтницька органiзацiйна робота, а також кадрова полiтика.

НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНА РОБОТА

високий piBeHb науково-методичноi роботи забезпечено прiоритетами
викладаНня новоГо знаннЯ, осмислення В цьомУ KoHTeKcTi традицiйного знання,
його актуалiзацiю, орiентування на сучаснi вимоги до знань, yMiHb i навичок
майбутнiх фахiвЦiв, взаеМодiЮ теоретичних i практичних результатiв, умiння
критично мислити i самостiйно приймати рiшення, пропонувати HoBi iдеi та iхню
реа.пiзацiЮ, Що визначас TaKi завдання кафедри:

о забезпечення високоi якостi освiти здобувачiв iз застосуванням
рiзноманiтних сучасних мультимедiйних засобiв дистанцiйного навчання,
пролонгованого на перiод воснного часу;

о створення / вдоскон€LlIення сучасних навчЕшьно-методичних праць,
електронних навч€IJIьних матерiалiв, в яких типи завдань диференцiйовано за
ступенем складностi, формами контролю i самоконтролю, видами самостiйноi,
творчоi роботи; удоступнення цих pecypciB на сайтi кафедри;

, пiдготування навчЕtльно-методичних матерiалiв нових навчutльних
дисциплiн у вибiрковому блоцi i вибiркових дисциплiн ocBiTHix програм для
студентiВ першого i другого piBHiB вищоТ освiти;

rvl,{rдrr r rrчуrwлrr,lгlии lltrрtrrJшл 0Utsr'l'Hlx ПроГраМ За сУкУПнlсТю
принципiв: за суспiльними потребами, за новими напрямами в лiнгвiстицi, за

монiторинг i перiодичний перегляд ocBiTHix програм сукупнiстю

запитами працедавцiв, за iнтерссами студентiв;
, урахування особливостей розроблення навчЕUIьно-методичного

забезпечення вiдповiдно до специфiки рiзних ocBiTHix програм i навча_пьних
ДИСЦИПЛiН, ЯКi ВИКЛаДаЮТЬ ЧЛени кафедри украТнськоI мови та прикладноi
лiнгвiстики;

обговорення ((ocBlTHbol TpaeKTopii> сryдентiв'DvРvПл,l \\\J\,бl l,tlDul lPaeK'r'OPllD сТУДенТlВ ПершоГо
(бакалаврського) рiвня вищоi освiти щодо продовження ikнього навчання в
магiстратурi (другий piBeHb вищот освiти); урахування запитiв зовнiшнiх
стейкхолдерiв, iHTepeciB студентiв;

. пiдготування
програм у 202З роцi;

кафедральних документiв до акредитацii ocBiTHix



органiзацiя мiжунiверситетськоiчуl еlдrJgцlrl ryrr..кунl-tsерситетськоl студентськот
платформи для обмiну iдеями щодо квалiфiкацiйних робiт;

дискусiйноТ

О УЧаСТЬ ВИКЛаДаЧiВ КафеДРИ У Вебiнарах iз питань KoHKypciB i новацiй
програми ес <<Еразмус+> щодо академiчного обмiну студентами i
спiвробiтниками, проектiв спiвпрацi у сферi вищоi освiти;

о обГовореннЯ створеннЯ онлайн-Школи <Украiнiстичнi студii)>,
розрахоВаноТ на студентiВ i Bcix зацiкавлених, якi бажають пiзнати YKpaiHy з
мiжкультурноi, мiждисциплiнарноi перспективи i навчитися спiлкуватися
украiнською мовою. У програмi онлайн-школи заплановано практичний курс
украТнськоi мови, лекцii про украТнську лiтературу, культуру, театр, KiHo,
iсторичний i сучасний образ УкраТни;

, н€LПагодженНя спiвпрацi з украiнськими ЗВО для
обговорення проблем викладання фахових дисциплiн;

обмiну досвiдом й

розвиток академiчноi мобiльностi викладачiв,.rl 1vi\JUlJl.bflUL:,1,1 викладачlв, урахуванНя
викладачiв кафедри у викладаннi студентам европейських унiверситетiв;

досвiду

о запрошення вiдомих мовознавцiв, якi досягли значних результатiв
науковiй сферi, для читання тематичних лекцiй студентам Унiверситету;

о заПровадженнЯ науково-методичних ceMiHapiB як форми обмiну
досвiдом, обговорення сучасних пiдходiв, якi сприятимуть пiдвищенню науково-
методичного pi вня викладачi в ;

корпус mексmiв, Морфоzраф, Двmолtаmuчнuй семанmuчнuЙ аналiз yKpaiHcbKozo
mексmу), розроблених лабораторiею комп'ютерноi лiнгвiстики при кафедрi
украiнськоi мови та прикладнот лiнгвiстики, для проведення практичних
лабораторних робiт iз навчальних дисциплiн рiзних ocBiTHix програм;о органiзацiя онлайн-зустрiчей iз випускниками
забезпечить можливiсть ураховувати пропозицii, побажання для
ocBiTHix про|рам, ознайомИтися з iхнiми кiсторiями успiхр>.

кафедри, що

НАУКОВА Й МIЖНАРОДНА ДIЯЛЬНIСТЪ КАФЕДРИ

застосування iнформацiйних лiнгвiстичних систем (паралельнuй

вдосконatлення

саме наука й iнновацiт як рушiт розвитку держави i соцiуму сприяють
розширенню мiжнародноi спiвпрацi, трансферу знань, упровадженню наукових
досягнень у навч€uIьно-методичну роботу, що забезпечить реа_пiзацiю таких
завдань кафедри укратнськот мови та прикладнот лiнгвiстики:

о виКористовУватИ можливОстi HeTBopKiHry для розширення функцiй
вирiшувати HayKoBi й суспiльнi виклики;



О iНiЦiЮВаТИ СТВОРеННЯ мiждисциплiнарноi робочоТ групи зi створення
гЕLпузевого TepMi нологiчного сJIовника;

о монiторити акту€шьнi пропозицii щодо отримання наукових грантiв,
вивчати особливостi написання i подання заявки/анкети на конкурси дослiджень;

' вивчати досвiд участi викладачiв кафедри в мiжнародних грантах (у
2022-2023 рр. проф. Наенко г.м. бере участь у мiжнародному просктi (DEC-
2020l39lcдS2l01652 ,,Zr62nicowanie jgzykowe ýwiata Slavia Orthodoxa ч рrоgu
nowo2ytnoýci: ci4gloýё i zmiапа. Badania z zastosowaniem metodologii Mixed-
Methods" (рrоgrаm ВЕЕТНОVЕN CLASSIC 4).

продовжувати спiвпрацю з кафедрою украiнiстики Варшавського
унiверситету (участь у наукових конференцiях, публiкацiя статей у науковому
перiодиЧномУ виданнi <Studia Ucrainica Varsoviensia>);

о роЗвивати спiвпрацю з кафеДрами украiнiстики Унiверситету Mapii
Кюрi-Склодовськоi в Люблiнi (UMCS)' Ягеллонського унiверсиТеЦ,
Оломоуцького унiверситету iMeHi Палацького. Налагодити наукову спiвпрацю
кафедри з лекторами украiнiстики Вiльнюського унiверситету;

о популяризувати Корпус украiнськот мови i перспективи його
розширення. Проф. ,.Щарчук н. п. брала участь у виконаннi наукових грантiв
<.Щослiдницький Корпус TBopiB Лесi УкраТнки (прижиттевi видання)> (2019-
2020); <<Параметризацiя Корпусу украiнськоi мови>> (2O2l);

о активiзуватиколаборацiювикладачiврiзнихструктурнихпiдроздiлiв
Унiверситету, прикладом чого € участь у бiлатеральному науковому грантi
<Лiтературно-мовний простiр украТнцiв i бiлорусiв XVI - хVII ст. (2019-2020 рр.,
фiнансування MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни) викладачiв кафедри
Навчально-наукового iнституту фiлологii та кафедри мовноi пiдготовки HHI]
кIнстиryry бiологii та медицини)) КиТвського нацiон€шьного унiверситету iMeHi
Тараса Шевченка;

о заJIучатИ випускникiВ аспiрантурИ з науковим ступенем до
продовження науковоI роботи, що сприятиме збереженню молодих
спiвробiтникiв в Унiверситетi;

, напагодити спiвпрацю кафедри з Вiддiлом рiдкiсних книг i рукописiв
науковоi бiблiотеки iMeHi М. Максимовича, що активiзуе дiяльнiсть iз вивчення
i популяризацii унiкальних фондiв;

о з€uIучати студентiв, якi спецiалiзуються на кафедрi, До розвитку
мiжнародноI спiвпрачi наукових товариств студентiв й аспiрантiв, наукового
спiлкування з викладачами кафедр, пiдготування майбутнiх аспiрантiв;
заохочуватИ студентiВ дО участi у Всеукраiнських конкурсах студентських
наукових робiт;

стимулювати студентiв до участi в Мiжнародному проектi кафедри
украiнiстики Варшавського унiверситету <молода укратнiстика>>, реалiзованому



в рамках науковоi спiвпрацi науковцiв-викладачiв iз Полъщi, Украiъи й iнших
КРаiЪ еВРОПИ, НаУКОВа ПРОбЛематика студентських дослiджень охоплюе
yKpaiHcbKe мовознавство, основна мета - допомогти студентам у виборi науковоI
проблематики, координувати роботу студентiв вiд вибору теми до друку
науковоТ розвiдки;

заг€Lльноунlверситетських наукових заходах, зокрема в сучаснiй формi нового
заходу <марафон Кну: Об'еднанi наукою) для ознайомлення з науковими
рiзнотематичними дослiдженнями, наявними грантовими iнструментами сс i
cBiTy (Horizon Еurоре тощо);

, брати участь у наукових заходах, якi органiзовують унiверситети i
HaykoBi iнстиryцii Украiъи (участь у мiжнародних конференцiях, кон|ресах,
круглих столах, наукових дискусiях);

О ПРОДОВЖУВаТИ ВИКОНаННЯ фУНДаМеНТ€uIьноТ кафедральноi науковоi
теми <Мова як cBiT cBiTiB: поетика i граматика текстових структур) (керiвник -
проф. Мойсiснко А. К.);

реryлярно проводити конференцiю <Мова як cBiT cBiTiB. Поетика i
граматика текстових структур) або вiдповiдну секцiю науковоi конференцii
Навчально-наукового iнституту фiлологii;

. пiдтримувати високий piBeHb наукових статей для публiкацii в
| мовознавство))кафедральному збiрнику наукових праць <<Украiнське

(доц. Арiбжанова I. М., доц. Костич Л. м.);
. брати участь у вебiнарах компанiТ clarivate для ознайомлення

розширення доступу до результатiв наукових дослiджень, особливостями вибору
видань для публiкацiТ власних дослiджень;

. упроваджувати результати науково-дослiдницькоi роботи в
навч€Lпьний процес, висвiтлювати Тх у навч€шьно-методичних працях членiв
кафедри.

КАДРОВА ПОЛТИКА

На початок листопада 2022р.на кафедрi украiнськоi мови та прикладноi
лiнгвiстики працЮе 23 викладачi (20 - на умовах контракту, 3 _ на умовах
строкового трудового договору), з них докторiв наук, професорiв 6
(А.к. Мойсiенко, Л.П. ГнатюК, Н. П. !арчук, Ю. Л. MoceHKic, г. м. Наенко,
О. I. HiKa), доцентiв, кандидатiв наук |2 (I. м. Арiбжанова, о. в. Бас-
Кононенко, в. в. Берковець, о. А. Гапченко, о. м. Зубань, I. В. Козленко,
В. В. Коломийцева, Л. М. Костич, Л. о. Кравченко, о. М. Мацько, С. М. Рiзник,
о. о. Суховiй), кандидатiв наук, асис'ентiв - 2 (О. М. Строкаль, С. М. Шевель),



Для пiдвищення якостi викладацького потенцiалу кафедри необхiдно
органiзувати роботу в таких аспектах:

о стимулювання викладачiв, якi отримали науковий ступiнъ кандидата
наук, до отримання вченого звання доцента;

о пiдготування й захист докторських i кандидатських дисертацiй;
о збереження на кафедрi викладачiв рiзних поколiнь для плекання традицiй,

ix розвитку; пiдготування моJIодих фахiвцiв, якi отрим€IJIи науковий сryпiнь
доктора фiлософiТ, до викладання в Унiверситетi;

о заохочення викладачiв до участi у Програмi мiжнародноi спiвпрацi
европейського Союзу з iншими кратнами cBiTy Erasmus*, а також стажування набазi провiдних украiнських унiверситетiв, що сприятиме ocBiTHboMy,
професiйному й особистiсному розвитку, трансферу знань, iнновацiй,
iнформування про HayKoBi, навч€UIьно-методичнi досягнення кафедри;, з€tлучення викладачiв кафедри до роботи онлайн-школи кукраiнiстичнi
студii>;

о структурування навч€шьно-методичноi дiяльностi кафедри створенням
робочих груп викладачiв за напрямами роботи кафедри в межах Оп кукраiнська
мова та лiтература, захiдноевропейська мова)), Оп <ykpaiHcbka i англiйська
мови: переклаД та редаryвання)), ОП <Прикладна (комп'ютерна) лiнгвiстика та
англiйська мова))' <Прикладна лiнгвiстика>>, оП <Украiнська фiлологiя та
захiдноевропейська мова)), оп <прикладна лiнгвiстика (редакторсько-
перекладацька та експертна дiяльнiсть)>>.

о вiдкритiстъ принципiв розподiлу педагогiчного навантаження i
кафедральних обов'язкiв;

о стимулювання ефективнот спiвпрацi й постiйного науково-професiйного
вдоскон€tпення, iнiцiативностi викладачiв кафедри;

о популяризацiя наукових i навчально-методичних здобуткiв ycix
викладачiв кафедри, формування iмiджу кафедри на сучасному ринку ocBiTHix
послуг.

ВИХОВНА, КУЛЪТУРНО_ПРОСВIТНИЦЪКА, ОРГАНIЗАЦIЙНА
РОБОТА КАФЕДРИ

KpiM навч€шьно-методичноi, науковоi й мiжнародноi роботи кафедри,
важливо врахувати комплекс завдань щодо забезпечення
просвiтницькоi, органiзацiйноi роботи кафедри:

виховноi, культурно-



. забезпечити рiзнобiчну пiдтримку студентiв пiд час во€нних ризикiв в
YKpaiHi, тiсний зв'язок зi студентами, якi перебувають не на територii Украiни;

о активiзувати iнститут кураторства i забезпечити його ефективнiсть;
о ознайОмлюватИ студентiВ з iсторiсю Унiверситету, фондами

лiнгвiстичного музею, Вiддiлу рiдкiсних книг i рукописiв Науковоi бiблiотеки
iMeHi м. Максимовича, перiодичними виданнями Навчально-наукового
iнституту фiлологii, доробком його вiдомих представникiв;

о заохочувати студентiв до участi в Мiжнародному KoHKypci з украiнськоi
мови iMeHi Петра Яцика (доц. Суховiй о.о.), Мiжнародному мовно-
лiтературному KoHKypci учнiвськоi та студентськоi молодi iMeHi Тараса
IIIевченКа (проф. НаенкО г.м.), унiверсИтетськиХ олiмпiаДах i конкурсах;

о активно з€IJIучати студентiв до участi в роботi Лiнгвiстичного
<ЗМовники> (доц. Мацько О.М.),

клубу

. стимулювати студентiв до участi в активному культурному i
громадському життi кафедри, Навчально-наукового iнституry фiлологii й
Унiверситету, дiяльностi студпарламенту;

о органiзовувати профорiентацiйнi заходи, тематичнi лекцii до Дня
украiъськоi писемностi i мови, Мiжнародного дня рiдноi мови в Украiъському
гуманiтарному лiцеi Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса
Шевченка, Нацiон€tльному центрi <<Мала академiя наук Украiни> та iH.

. пiдтримувати традицiТ кафедри й Унiверситету;

. прозорiсть органiзацiйних процесiв на кафелрi.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛДН НАУКОВИХ I НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНИХ ПУБЛIКАЦIЙ

В умовах военного i поствоснного стану в YKpaiHi зростае значущiсть
украiнськоi мови, if популяризацiя в навч€шьно-методичнiй, науковiй, виховнiй,
органiзацiйнiй роботi кафедри, що акту€шiзуе Taki завдання:

о дослiдження нових тенденцiй у мовознавствi й мiждисциплiнарних
студiях, актуалiзацiя украiнiстичних лiнгвiстичних сryдiй у KoHTeKcTi
сучасних соцiоryманiтарних викликiв;

рiзних ocBiTHix програм, вимог до сучасного рiвня знань;
о цифровiзацiя пiдручникiв, посiбникiв iз навчzLльних дисциплiн,

створення / вдосконалення навч€lJIьно-методичного забезпечення
навч€Lпьних дисцип.lriн кафедри з урахуванням особливостей
синхронного й асинхронного дистанцiйного навчання, специфiки

викладання яких забезпечуе кафедра;



активiзацiя участi викладачiв кафедри у мiжнародних конференцiях для
ознайомЛення з науковим доробком провiдного Унiверситету Укр аТни,
участь у наукових дискусiях щодо походження, iсторичних KoHTeKcTiB
украiЪськоI мови, iT сучасного розвитку;
монiторинг пропозицiй наукових грантiв, бiлатеральних наукових
проектiв;

о взаемозв'язок рiзних
методичного, наукового,

запланованi на найближчi
викладачiв кафедри:

напрямiв роботи кафедри: навч€uIьно-
мiжнародного, виховного, органiзацiйного.

роки HayKoBi i навча.гlьно-методичнi працi

про автоматичний частотний словник
Костенко i Миколи Вiнграновського

1. Публiкацiя двох роздiлiв у колективних монографiях iз проблем
icTopii укранськоi мови (проф. Гнатюк Л. П.).
2. Публiкацiя двох статей з icTopii мови, iз них одна стаття
iндексуватиметьсЯ в наукометричнiй базi Scopus (проф. Гнатюк л.п.).
з. кКурс лекцiй зi старослов'янськоТ мови>, (проф. Гнатюк л. п.).4. Публiкацiя статей
сполучуваностi Лiни
(проф. !арчук Н. П.).
5. Монографiя <Тисяча poKiB киТвськоТ пiсенно-поетичноi традицii й автор

<<Слова про Iгорiв похiд> (проф. MoceHKic Ю.л.);
6. Монографiя <<укратнська лексика дискусiйного походження в

етнолiнгвiстичному KoHTeKcTi> (проф. MoceHKic ю. л.).
7. Стаття <<утвердження нацiональноi iдентичностi в сучасних

перейменуваннях (на матерiалi украiъського урбанонiмiкону)>, яка
буд. надрукована В журналi категорiт Б, iндексованому в
наукометричнiй базi Index Copernicus (доц. Кравченко Л. о., у спiвавт.).

8. Навчальний посiбник для студентiв спецiалiзацiI "Бiзнес-лiнгвiстика''
(доц.Кравченко Л. О.).

9. ПiдгоТуваннЯ статеЙ з ономастики i соцiолiнгвiстики для публiкацi1 в
журн€Lлах, якi входять до наукометричних баз (доц. Кравченко Л. О.).

10.ПiдготуваннЯ пiдручника <Iсторiя украiЪськоi мови))
(.rроф. Наенко Г. М.).

11.Навча-гlьний посiбник <Iсторiя украiнськоi мови: практикум iз
синтаксису> (проф. Наенко г. м., доц. Суховiй О. О.).

12.Пiдготування TeKcTiB iз коментарем <<Проповiдництво Варлаама
Ясинського> (доц. Суховiй о. о.).

13.пiдготування статей iз вивчення мови проповiдей другоi половини
ХVII ст. (доц. Суховiй о. о.).



14. Пiдготування наукових публiкацiй iз теми дисертацiйного
дослiдження <ВеРбалiзацiЯ авторсъКого мiфУ у поетичнiй MoBi О. Щовгого>>
(к.фiлол.н. Строка-гlь О.М. );
15. МетОдичнi матерiали для поточного й пiдсумкового оцiнювання,

ураховуючи дистанцiйнi форми навчання (доц. Костич л.м.).
16. Публiкацiя наукових статей у фахових вiтчизняних i зарубiжних

журналах, якi входять до наукометричних баз (доц. Костич Л. М.).
1 7. Навчально-методична розробка з психолiнгвiстики

(лоц. Гапченко О. А.).
18. Щикл наукових статей iз психосемантики (доц. Гапченко о. А.).
19. I_{икл наукових статей iз сугестивноi лiнгвiстики (доц. Гапченко о. д.).
20. Навчальний посiбник <Лiнгвiстична семантико (доц. Гапченко о.А.).
2l. Пiдготування статей з icTopii мови i дискурсологii (.rроф.Нiка о. I.).
22.колективна монографiя з проблем iсторичного i сучасного

мовознавства (проф. HiKa О. I., у спiвавт.).
23.Навча_гrьний посiбник iз дискурсивноi лiнгвiстики (проф. HiKa о. I.).
24.Навчально-меТодична розробка з навчальноi дисциплiни <Iсторiя

украТнськоТ лiтературноi мови)) (проф, HiKa о. I.).

OCHOBHI УМОВИ УСПIШНОГО ВТIЛЕННЯ
ПЛАНУ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

програма розвитку кафедри укратнськот мови та прикладноi лiнгвiстики
може бути зреалiзована за таких умов:

. активна дiяльнiсть i консолiдацiя колективу викладачiв кафедри дJuI

розв'язання запропонованих у програмi завдань;
пiдтримка пропозицiй кафедри керiвництвом Унiверситету i Навча_гtьно-
наукового iнституту фiлологii;
ефективна взасмодiя кафедри з НМК Навчально-наукового iнституту
фiлологii, нмЦ органiзацiI навчаJIьного процесу, Науково-дослiдною
частиною Унiверситету, Вiддiлом мiжнародних зв'язкiв, Вiддiлом
академiчноi мобiльностi, рiзними структурними пiдроздiлами
Унiверситету.

програму розвитку кафедри украiнськоi мови та прикладноi лiнгвiстики
навчально-наукового iнституту фiлологii пiдготувала доктор фiлологiчних наук,
професор HiKa Оксана IBaHiBHa



Програма розвитку кафедри обговорена i затверджена на засiданнi
кафедри украiнськоi мови та прикладноi лiнгвiстики Навчально-наукового

iнстиryту фiлологii Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса

Шевченка (протокол Jф 5 вiд 23 листопада2022 р.).

Головуючий на засiданнi кафедри

украiЪськоi мови та прикладноi лiнгвiстики

директор Навчально-наукового iнституту ф iлологii

ДoкTopфiлoлoгiчнихнayк,пpoфесopфигopiйCEМЕнЮк


